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ప్రకృతి ఇచ్చి న అద్భు తమైన వనరు – నీరు  

సైన్సు  నాటకం  

Episode – 17 

రచన – వెలిదండి సుమలత  

స్కూ ల్ అసిస్టంట్ ( బయోసైన్సు  ) 

ఇంద్భలో పాప్తలు : 

రమేష్          ( కెమిస్ట్రట లెకి రర్ ) 

అశోక్          ( సామాజిక వేతత ) 

సునిత          ( వాటర్ సప్ల  ైయిలో ఉదో్య గిని ) 

రమో            ( విద్యో ర్ధ ి) 

రోహిత్        ( విద్యో ర్ధ ి) 

నీరు – ప్రకృతి ఇచ్చి న అద్భు తమైన వనరు  

రోహిత్  అమాా ....అమాా  బాత్ రూమ్ లో నీళ్ళు  రావడం లేద్భ. 

సునిత ట్ో ంక్ లో నీళ్ళు  అయిపోయాయి అన్సకంట్. ఉండు 

మోట్ర్ వేసాత  అయినా రోహిత్ ఎంత సేరయింది న్సవ్వు  

సాా నికి వెళ్ళు  షవర్ వేసుకంట్వ్వ. ఎనిా  నీళ్ు తో సాా నం 

చేసాతవో నీకే తెలియద్భ. అలా నీళ్ళు  వేస్టట చేసుతంటె ఎలా 

చెప్పు  ? 

రమేష్  అవ్వన్స సునిత నేన్స కూడా చెబుతంట్న్స. షవర్ తో 

చేయక, మంద్భగా బకెటై్ల నీళ్ళు  నింప్పకొని మగ్ తో 

చేయమని. చూడు ఏమయింద్య ? 

రమో   నానా  కరంట్ కూడా పోయింది ఇప్పు డు వాడికి నీళ్ళు టట.ై 

మంచ్చ రని అయింది కరంటు వచేి ద్యకా తమా డు న్సవ్వు  

బాత్ రూమ్ లోనే ఉండు. 

రోహిత్  అమాా  ఇప్పు డెలా ? 

సునిత  ఎలా అంటే నేనేం చేయన్స. ఇదిగో ఈ బకెట్ లో కొనాి  
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నీళ్ళు నాా యి. ద్యంతో సాా నం పూర్ధత చేసుకొనిరా. 

రమో   అమాా  న్సవేు మో water supply department లో ఇంజనీరయితే 

వాడేమో water waste management లో ఇంజనీరవ్వతాడు. 

రోహిత్  వెు ...వెు ...వెు   

                           మ్యో జిక్  

రమో   అమాా  ఏంటి ఈ రోజు చాలా హడావ్వడి రడుతనాా వ్వ. 

వంటింట ైన్సండి బయటకే రావడం లేద్భ వెరైటీస్ట చాలా 

చేసుతనాా వ్వ ఏంటి సంగతి. 

రమేష్  మన కోసం కాద్భలే రమో . అవనాీ  మీ అమా క ప్ియమైన 

తమా డు వసుతనాా డు కద్య తనకోసం. 

రోహిత్  వాట్ అశోక్ మామయోా  వసుతనాా డా. నాక బోలెడనాి  

చాకేటైైు తెసాతడు. 

సునిత  అవ్వన్సరా చాలా రోజుల తరువాత వసుతనాా డు మీ 

మామయోా  అంద్భకే వాడి కిషటమైన వంటకాలన్స చేసుతనాా . 

                 ( కారు శబదం వినిిసుతంది )  

రమో   అదిగో మామయోా  వచిా డు. 

అశోక్  నమసాూ రం బావగారు, బాగునాా వా అకూ యో , హాయ్ ిలలైు 

ఇదిగో మీ చాకేటైైు... 

రోహిత్  నేన్స చెపాు నా నా కిషటమైన చాకెటైైు తెసాత డని. 

రమేష్  ఏంట్లయ్ ఈ మధ్ో  రావడమే మానేసావ్వ. చాలా రోజులు 

అయింది న్సవ్వు చ్చి . 

అశోక్  అవ్వన్స బావగారు ఈ మధ్ో  బాగా బిజీగా తిరగడం 

జరుగుతంది. అనాి  ప్పాంతాలలో నీటి పొద్భప్పపై అవగాహన 

కారో ప్కమాలు నిరు హించడం జరుగుతంది. 

రోహిత్  అబాా  మామయోా  అనాి  ప్రదేశాలు తిరుగుతనాా వా. నాక 

కూడా అనాి  ప్పాంతాలక వెళ్ు డం అంటే చాలా ఇషటం. 

రమేష్  నీలాగా time pass కోసం వెళ్ు లేద్భ మామయోా . నీటిని ఎలా 

పొద్భప్పగా వాడుకోవాలో, వర షప్ప నీటిని ఎలా 

ఉరయోగించుకోవాలో ప్రజలక అవగాహన కలిు ంచడానికి 

వెళ్ళు రు. 

రమో   మంద్భ రోహిత్ క అవగాహన కలిు ంచాలి మామయోా  

గంటలు, గంటలు షవర్ కింద సాా నం చేసాతడు, నీళ్ు న్స 

వృధా చేసుతనాా డు. 

రోహిత్  పైన ట్ో ంక్ నిండా నీళ్ళు  ఉనా ప్పు డు బాగా వాడుకంటే 



3 
 

ఏమవ్వతంది. న్సవేు మనాా  కొన్సకొూ సుతనాా వా ? 

మనిు పాలిటి వార్ధ నలైా నీళ్ళు  కద్య. 

 

అశోక్  అలా కాద్భరా రోహిత్ నీళ్ళు  ఎనిా  ఉనాా యి అని కాద్భ 

చూడవలసింది నీటిని పొద్భప్పగా వాడడం అనేది మన 

attitude కావాలి. ఎకూ వ ఉంటె ఎకూ వ వాడి, తకూ వ ఉంటె 

తకూ వ వాడడం కాద్భ. అవసరానికి అన్సగుణంగా నీటిని 

వాడడం ఒక అలవాటుగా మారుి కోవాలి. లేకపోతె భవిషో తత 

లో నీటి కొరతన్స బాగా ఎద్భరోూ వలసి వసుతంది. 

రోహిత్  అదేంటి మామయోా  భూమి పై మ్యడు వంతలు నీరే కద్య 

అంద్భలో నేల భాగమే తకూ వ. అంత నీరు ఉనా  తరువాత 

నీటి కొరత ఎంద్భక వసుతంది ? 

అశోక్  అది కరక్ ట రోహిత్ న్సవు నా టుట భూగోళ్ం పై ౩ వంతల నీరు 

1 వంత భూమి మాప్తమే ఉంది కాని అంద్భలో 97% వరక 

నీరు మహా సమప్ద్యలలో ఉంది. 

రోహిత్  అయితే ఏంటి ? 

సునిత  అయితే ఏంటి అని అడుగుతావేమిప్ట్ అంద్భలో 

ఉనా దంతా ఉప్పు  నీరు కద్య. తాగడానికి కాద్భ గద్య. మన 

నితో  జీవితంలోని రన్సలక కూడా ఉరయోగరడద్భ. 

రమో   అవ్వన్స మామయోా  ఈ సమప్దం నీరు ఇంత ఉరు గా 

ఎంద్భక మార్ధంది మామయోా . 

అశోక్  మంద్భ ఈ సంగతి చెప్పు  మనక నీరు ఎకూ డి న్సండి 

లభిసుతంది. 

రోహిత్  వర షం ద్యు రా 

అశోక్  కద్య ! ఎకూ డెకూ డో రడిన వర షం చ్చనా  కాలువల ద్యు రా, 

నద్భలలోకి, నద్భల ద్యు రా సమప్దంలోకి చేరుతాయి. అలా 

చేరడానికి మంద్భగా ఆ నీరు అనేక ప్పాంతాల గుండా 

ప్రయాణిసుతంది. అప్పు డు ఆయా ప్పాంతాలలో ఉనా  నేలలో 

ఉనా  లవణాలు నీటిలో కలిసి అవి కూడా సమప్దంలో 

కలుసాతయి. ద్యంతో సమప్దం నీరు ఉరు గా అయిపోతాయి. 

రమేష్  అవ్వనవ్వన్స వేరు వేరు ప్పాంతాల న్సండి నద్భలు తీసుక 

వచ్చి న లవణాలతో సమప్దం ఒక స్కప్ గా 

తయారవ్వతందనా  మాట. సమప్ద సాంబార్ అనా  మాట. 

అవ్వన్స ఇంతకూ ఇడి ైసాంబార్ అయింద్య ? మాక టిఫిన్స 
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ప్టేటది ఉంద్య లేద్య..... 

సునిత  రండి.రండి. మీదే ఆలసో ం. 

                       మ్యో జిక్  

రోహిత్  అమాా  ఇడి ైసాంబార్ చాలా బాగుందమాా . సమప్ద సాంబార్ 

లాగ ఉరు గా లేద్భ. బాగుంది. 

రమో   చూసావా మామయోా  ఒటిట చేయి కడగడానికే ఎనిా  నీళ్ళు  

వృధా చేటసుతనాా డు. 

రోహిత్  అవ్వన్స మామయోా  సమప్దం నీరు గుర్ధంచ్చ చెబుతనాా వ్వ 

కద్య. సమప్దం నీరు ఎంత శాతం ? మనం ఉరయోగించే 

నీటి శాతం ఎంత ? 

అశోక్  నీక చెితే చాలా ఆశి రో పోతావ్వ రోహిత్. మొతతం 

భూగోళ్ంలో 97 శాతం నీరు సమప్దంలో ఉంది. అది మనక 

ఉరయోగరడద్భ. మిగతా ౩ శాతమే మనక ఉరయోగరడె 

నీరనా మాట. 

రోహిత్  అమోా  ౩ శాతం నీరు ప్రరంచంలోని ప్రజలందర్ధ ద్యహార్ధతని 

తీరుసుతందనా  మాట. 

రమేష్  ఆ మ్యడు శాతం కూడా అంద్భబాటులో లేద్భ. 

రోహిత్  ఎంద్భక మామయోా   

అశోక్  ఎంద్భకంటే ఆ ౩ శాతంలో ఉనా  మంచ్చ నీటిలో 1 శాతం 

వరక మంచు రూరంలో మంచు ఖండాలలో ఉంది. 

రమో   అంటే అది మనక రనికి రాదనా  మాట. 

అశోక్  అవ్వన్స ఇంకొకూ  శాతం భూమి లోరల భూగరు  జలం 

రూరంలో కొంత, నీటి ఆవిర్ధ రూరంలో కొంత ఉందనా   

మాట. 

రోహిత్  అంటే మనక ఉరయోగరడే నీరు 1 శాతమేనా ? 

అశోక్  అవ్వన్స నద్భలు, చెరువ్వలు, సరసుు లు, బావ్వల మొదలగు 

నీటి వనరుల ద్యు రా ఆ ఒకూ  శాతం పొంద్భతనాా ం. అదీ 

వరాషలు రది నద్భలు, చెరువ్వలు నిండితేనే. వరాషలు లేకపోతె 

అదీ లేద్భ నీటి కోసం కటకట లాడాలిు ందే. 

రోహిత్  అమోా  వింటుంటేనే భయం వేసుతంది అంద్భకేనా నీటిని 

పొద్భప్ప పొద్భప్ప చేయి అని నా వెంట రడుతనాా రు. 

సునిత  ఇరు టికైనా నీటి విలువ తెలుసుకనాా వ్వ కద్య .ఇగ నీ 

attitude మారుి కో. 

రోహిత్  ఇంత తెలిసాక మారిు కోనా. అమాా  ద్యహం అవ్వతంది పూర్ధత 
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టగైాసు కాద్భ సగం టగైాసు మంచ్చ నీళ్ళు  ఇవ్వు . 

రమో   ఓ ! స్కరర్..... 

రమేష్  అవ్వన్స అశోక్  న్సవ్వు  చాలా బిజీ అనాా వ్వ కద్య. అనాి  

ప్పాంతాలక వెళ్ళు  నీటి పొద్భప్ప పై చైతనో  కారో ప్కమాలు 

నిరు హిసుతనాా వ్వ కద్య ఏ ఏ కారో ప్కమాలు నిరు హిసుతనాా వ్వ, 

ఎలా నిరు హిసుతనాా వ్వ  

అశోక్  మంచ్చ నీరు మనక లభించేది వర షం ద్యు రా మాప్తమె కాని, 

ద్భరదృషటం ఏమిటంటే వరాషలు కర్ధసినా ఆ నీటిని మాప్తం 

మనం నిలుప్పకోలేకపోతనాా ం. 

రమో   ఎంద్భక మామయోా  ? 

రమేష్  ఎంద్భకేమిటి వర ష రూరంలో రడిన నీరు సగానికి సగం 

కాలువలుగా, నద్భలుగా వెళ్ళు  సమప్దంలో కలుసుతనాా యి 

కద్య!  

రోహిత్  అవ్వనవ్వన్స ఇప్పు డే అన్సకనాా ం కద్య. 

సునిత  అయితే తమా డు మర్ధ ఈ వర షప్ప నీరు వృధా కాకండా 

ఎలాంటి చరో లు తీసుకోవాలని ప్రజలన్స చైతనో  

రరుసుతనాా వ్వ. 

అశోక్  వర షప్ప నీరు నిలువ చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒకూ రు 

ప్రయతిా ంచాలి. ద్యని కోసం ఇంకడు గుంతలన్స నిర్ధా ంచు 

కోవాలి. వాటర్ షెడ్ లన్స నిర్ధా ంచుకోవాలి. 

రోహిత్  ఇంకడు గుంతనా అంటే ? 

అశోక్  ఇంకడు గుంత అంటే మన ఇంటి ఆవరణలో 2 మీ పొడవ్వ, 

2 మీ వెడలుు  2 మీ లోతతో ఒక గుంతన్స తీయోా లి. ఆ 

గోతిలో సగం వరక దొడుు కంకర వెయోా లి. మిగతా భాగంలో 

సగం వరక సనా  కంకర వెయోా లి. మిగిలిన భాగం ఇసుకతో 

నింపాలి. అంద్భలోకి ఇంటి డాబా పై రడిన వర షప్ప నీరు 

పైప్పల ద్యు రా గుంతలోనికి వచిే టటైు ఏరాు టైు చెయోా లి. 

ద్యంతో వర షప్ప నీరు వృధా కాకండా ఇంకడు గుంతల 

ద్యు రా నేలలోకి వెళ్ళు  భూగరు  జలానాి  ప్ంచుతంది. 

ద్యంతో బావ్వలు, బోరులు ఎండి పోకండ నీటితో సమృదిగిా 

ఉంట్యి. పొలాల దగ గర కూడా లోతటుట ప్పాంతాలలో వాటర్ 

షెడ్ ఏరాు టు చేసుకంటే భూగరు  జలాలు ప్రుగుతాయి. 

ప్రతి ప్గామానికి వెళ్ళు  నేన్స ప్రచారం చేసుతంది ఈ విషయాలే. 

రమో   ఏమైన మారుు లు వచిా యా మామయోా . 
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అశోక్  చాలా మంది ఇంకడు గుతలు ఏరాు టు 

చేసుకంటునాా రు. నీటి ప్పామఖో త గూర్ధి  అరంి 

చేసుకంటునాా రు. 

సునిత  చాలా మంచ్చ రని చేసుతనాా వ్వ తమా డు నీరు నిజంగా 

ప్రకృతి ఇచ్చి న గొరు  వనరు. 

రోహిత్  అవ్వనూ అమాా  ! నీటికి అంత గొరు  ప్పామఖో త ఎలా 

వచ్చి ంది మొకూ లక జంతవ్వలక నీరు ప్పాణాద్యరమ 

అంట్ం ఎంద్భకని. 

అశోక్  అవనాీ  తెలుసుకోవాలంటే నీటి కధ్న్స తెలుసుకోవాలి. ఆ 

నీటి కధ్న్స నాకంటె కెమిస్ట్రట లెకి రర్ అయిన మీ నానా  

బాగా చెబుతాడు. 

సునిత  రదండి భోజనం చేసిన తరువాత నీటి కధ్ గుర్ధంచ్చ వింద్యం. 

రోహిత్  అవ్వనవ్వన్స అసలే మామయోా  వచిా డని అమా  రకరకాల 

వంటకాలు చేసింది. రదండి అనాి ంటిని ఒక రటుట 

రటేటద్యద ం. 

                         మ్యో జిక్  

రోహిత్  ప్ేవ్ అబాా  కడుప్ప నిండి పోయింది. 

సునిత  ఇదిగో మంచ్చ నీళ్ళు  తాగు. 

రోహిత్  అమోా  ఒకూ  చుకూ  నీరు కూడా రటటద్భ కడుప్పలో. నీరంటే 

గుర్తతచ్చి ంది. నానాా  నాక నీటి కధ్ చేబుతాననాా వ్వ టీ ై్  

చెరు వా. 

రమేష్  సరే చెబుతాన్స నీరు అనేది నిజంగా ప్రకృతి ఇచ్చి న గొరు  

వనరు. నీటికి అంత ప్రతేో కత రావడానికి కారణం నీరుకనా  

ప్రతేో క లక్షణాలు అనా టుట రోహిత్ నీరు మనక ఎనాి  

రూపాలలో దొరుకతంది. 

రోహిత్  మ్యడు రూపాలైో దొరుకతంది నానా గారు ఘనరూరం, 

ప్దవ రూరం, వాయు రూరం. అమాా  ఘన రూరం అంటే 

గుర్తతచ్చి ంది ప్ఫి్ లో నీటి ఘన రూరం ఉంది ప్టటవా..... 

సునిత  నీటి ఘన రూరమా ఏంటది ? 

రమో   అదే అమాా  ! ఐస్ట ప్ీమ్ అని వాడి ఉదేదశం. 

సునిత  ఓ అద్య ! ఇప్పు డే తెసాతన్స. 

రమో   వీడికెప్పు డు తిండి ద్యో స్ న్సవ్వు  చెప్పు  నానా  నీటి గుర్ధంచ్చ  

రమేష్  నీటి కనా  మర్తక అద్భు తమైన లక్షణం. నీరు సారు ప్తిక 

ప్ద్యవణి. 
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రోహిత్  సారు ప్తిక ప్ద్యవణా అంటే ఏమిటి ? 

రమేష్  సారు ప్తిక ప్ద్యవణి అంటే చాలా రద్యరిాలన్స తనలో 

కర్ధగించుకొనేది అనా  మాట. 

రమో   అవ్వనవ్వన్స నీ పొటట లాగ  

రోహిత్  వె....వె...వె  

రమేష్  నీటికి ఉనా  ఈ లక్షణం వలనైే మొకూ లక కావలసిన 

లవణాలనాి  నీటిలో కర్ధగి మొకూ క అంద్భతనాా యి. 

అంతే కాద్భ మనం తీసుకనా  ఆహారంలోని అనాి  రకాల 

పోషకాలు నీటిలో కర్ధగి రక తంలో కలిసి శరీరంలోని అనాి  

కణాలక అందజేయ బడుతనాా యి. అంతే కాద్భ జీవ 

ప్కియలో ఉతు నా మైన మలిన రద్యరిాలు కూడ నీటి 

ద్యు రానే విసతర్ధంరబడతాయి. అంద్భకే నీరు లేకపోతె 

జీవజాతి నశిసుతంది.  

రమో   నిజంగా ఇంత గొరు దైన నీటి లక్షణాలన్స బయటి 

ప్రరంచానికి తెలియజేసింది ఎవరు ? 

అశోక్  మొటట మొదటి సార్ధగా 1781 లో హెప్నికావెండిష్, నీరు 

ఎలిమెంట్ కాద్భ మాలికూో ల్ అని, తరువాత 1783 లో 

లేవోయిజర్ నీరు అనేది హైప్డోజన్స మర్ధయు ఆీు జన్స 

సమేా ళ్నమని ప్రయోగ పూరు కంగా ఋజువ్వ చేశాడు. 

రోహిత్  అవ్వనవ్వన్స నేన్స కూడా మా స్కూ లైో  నీటి విద్భో త్ విశ్లషైణ 

ప్రయోగం చేసి హైప్డోజన్స న్స, ఆకిు జన్స హైప్డాకైు డ్ అయాన్స 

న్స విడదీసాన్స. 

రమో   అబోా  లెవోయిజర్ శిష్యో డు బయలు దేరాడు. 

రమేష్  కాని గమా తేతమిటంటే నీరు అటు ఆీు జన్స లక్షణాలన్స 

చూరకండ, ఇటు హైప్డోజన్స లక్షణాలన్స చూరకండ ఒక 

కొతత లక్షణం తో జీవజాతికి అవసరమైన వనరుగా మార్ధంది. 

సునిత  నీటి కనా  మరో అద్భు తమైన లక్షణం నేన్స చెరు నా నీరు 

మ్యడు రూపాలలోకి మారుతంది. అంటే ఐస్ట గా 

మారుతంది. అలాగే 100℃ వదద నీరు ఆవిర్ధగా మారుతంది. 

అంటే ఒక రూరంలో ఉనా  నీరు మర్తక రూరంలోకి 

మారుతందనా  మాట. 

రోహిత్  అవ్వన్స అమాా  మనం చలి కాలంలో కలిమనాలిక్ 

పోయినప్పడు ఆ మంచు పై ఎంత బాగా సేూ టింగ్ చేసామో 

కద్య. అకూ క సర్ధగా చెయో  రాక కింద రడింది. 
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రమో   అబోా  ఇలాంటివి న్సవ్వు  బాగానే గురుతప్టుటకంట్వ్వ. 

అశోక్  నీక తెలుసా రమాో  చాలా రద్యరిాలు ఘనీభవనం చెంది 

మందం అవ్వతాయి. అంటే వాటి యొకూ  ఘన రర్ధమాణం  

తగి గపోతంది. కాని నీటి విషయంలో అది ఘనీ భవనం 

చెందినప్పడు ఘన రూరం చాలా తేలిక అయి అనగా ఘన 

రర్ధమాణం ప్ర్ధగిపోయి ఉరర్ధతలం పై తేలియాడుతంది. 

రమో   అవ్వన్స మామయోా  అంద్భకే ప్ువ ప్పాంతాలలో 

సరసుు లలో గడు కటిటనప్పు డు మంచంతా పైన 

తెలియాడడం వలన ద్యని ప్కింద నీరు ప్దవ టసితితిలోనే ఉంది 

జల చరాలనాీ  జీవించగలగుతనాా యి కదూ. 

రమేష్  అవ్వన్స న్సవు నా ది అక్షరాల నిజం. 

అశోక్  అంతేకాద్భ ిలలైు ఈ విధ్ంగా నీరు రూపాలన్స 

మారిు కోవడంలో ఎంతో శకి త ని వినియోగించుకంటుంది. 1 

ప్గామ నీరు ఐస్ట గా మారడానికి 80 కేలరీల శకి తని 

వినియోగించుకంటుంది. అదే 1 ప్గామ నీరు ఆవిర్ధ 

కావడానికి 340 కేలరీల శకి తని వినియోగించుకంటుంది. దీని 

వలన భూమి పైన ఉషో్ణప్గతన్స ప్కమబదీదకర్ధసుతంటుంది. 

రమో   భూమి పై సగటు ఉషో్ణప్గత ఎంత మామయోా . 

అశోక్  15 ℃ 

రోహిత్  అవ్వన్స నానా  నీటికి ఇంత ప్రతేో కమైన లక్షణాలు ఎలా 

వచాి యి. 

 

రమేష్  నీటి కనా  ఈ ప్రతేో క లక్షణాలు ద్యనిలో ఉనా  హైప్డోజన్స 

బంధాల వలన వచ్చి ంది ఈ హైప్డోజన్స బంధ్ం గూర్ధి  చాలా 

రోజుల వరక తెలియలేద్భ. 1920 సం॥ లో  D.H. లారన్సు  

మొదటిసార్ధగా హైప్డోజన్స బంధాల గూర్ధి  వివర్ధంచాడు. ఈ 

ప్రతేో కమైన హైప్డోజన్స బంధాల వలనైే నీరు 

ప్రవహించగలద్భ, గడు కటటగలద్భ, ఆవిర్ధ కాగలద్భ. 

రమో   అబాా  నిజంగా నీటి గుర్ధంచ్చ వింటుంటే ఎంత అద్భు తంగా 

ఉంది. 

సునిత  అంతేకాద్భ ఈ మహా అద్భు తమైన గుణాల వలనైే ప్రకృతిలో 

జల చప్కం నిరంతరాయంగా కొనసాగి జీవజాతికి నీటిని 

అందిసుతంది. 

రోహిత్  నానా  జలచప్కం గూర్ధి  చెరు వా ? 
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రమో   నేన్స చెబుతాన్స నానా  నీటికి ఉనా  అద్భు తమైన లక్షణం 

బాష్పు  భవనం చెందడం అంటే నీరు నిరంతరాయంగా 

ఆవిరవ్వత ఉంటుందనా  మాట. అలా ఆవిరయిన నీరు 

మేఘాలుగా మారుతాయి. ఈ మేఘాలు గాలి ద్యు రా ఒక చోటు 

న్సండి ఇంకో చోటుక ప్రయాణిసుతంటే చలనైి గాలి 

తగిలినప్పడు మేఘాలలోని నీటి ఆవిర్ధ సాంప్దీకరణ చెంది 

నీటి బింద్భవ్వలుగా మారుతాయి. అప్పు డా నీటి బింద్భవ్వలు 

బరువ్వగా అయిపోయి కిందికి వర ష రూరంలో రడుతంది. 

అంతేకద నానా . 

రమేష్, అశోక్  వెరీ గుడ్ రమో  చాలా బాగా చెపాు వ్వ. 

రోహిత్  నేన్స కూడా అకూ ంత ప్దదగ అయితే బాగా వివర్ధంచగలన్స. 

సునిత  అలా బుంగ మ్యతి ప్టటక నానా  రోహిత్. న్సవ్వు  కూడా వెరీ 

గుడ్. నీక కూడా చాలా విషయాలు తెలుసు. సరే గాని 

మామయో న్స ఇలానే ఇంటై్ల బందిసాతవా ? సరద్యగా బీచ్ క 

తీసుకెళ్ళు తావా ? 

రోహిత్  వావ్. కరకే ట రద, రద పోద్యం,అమాా  ఏమైనా సాా క్ు  చేయి 

బీచ్ లో తినడానికి..... 

                   ( కారులో ప్రయాణిస్కత  ) 

రమేష్  నీటి కనా  మరో మఖో మైన లక్షణం ఏమిట్ల తెలుసా. 

రోహిత్  ఏమిటి నానా గారు. 

రమేష్  తలతనో త. తలతనో త అంటే ప్దద మొతతం లోని 

ఉరర్ధతలం గురతాు కర షణ వలన ఒక సనా టి సమతలంగా 

ఏరు డుతంది. ఇది కొంత భారానాి  మోయగాలిగి 

ఉంటుంది. 

 

 

అశోక్  అవ్వన్స ఈ తలతనో త లక్షణం వల ైద్యమలు, ద్భవెు న 

లాంటి ీటకాలు నీటి పైన వాలగలుగుతనాా యి. 

నడవగలుగుతనాా యి. నీటి పైన గుటడైు ప్టట 

గలుగుతనాా యి. 

రోహిత్  అవ్వన్స నానా గారు మా టీచర్ చెప్పు తంటుంది. నిలువ 

ఉనా  నీటిలో గుడైు ప్డతాయని. అవి చనిపోవాలంటే 

కిరోసిన్స పోయోా లని. కిరోసిన్స పోసేత ఏ మవ్వతంది 

నానా గారు. 

రమేష్  కిరోసిన్స పోయడం వలన నీటి తలతనో త తగి గ నీటిపైన 
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వాలిన ీటకాలు, ీటకాల గుడైు నీటిలో మనిగి 

చనిపోతాయనా  మాట. 

                    ( బీచ్ లో సందడిగా ఉంటుంది ) 

రమేష్  ఊ వచేి శాం దిగండి. 

రమో   అబాా  ఎంత మంది వచాి రు బీచ్ క. 

సునిత  ఎండాకాలం కద్య బీచ్ లో చలగైా ఉంటుందని చాలా మంది 

వసుతంట్రు. 

రోహిత్  అవ్వన్స మామయోా  బయటి వాతావరణం కంటే బీచ్ లో 

చలగైా ఉంటుంది ఎంద్భక మామయోా . 

అశోక్  ఇది కూడా నీటి గొరు తనమే. భూమి తు రగా వేడెకిూ  

పోతంది. నీరు ఆలసో ం గా వేడెకూ తంది. అలాగే భూమి 

తు రగా చలైారుతంది. నీరు ఆలసో ంగా చలైారుతంది. 

రోహిత్  అయితే ఏంటి ? 

అశోక్  అయితే ఏంటంటే భూమి మొదటగా వేడెకూ తంది కద్య. 

అంద్భచేత భూమి పై అలు ీడనం ఏరు డుతంది. నీరు 

ఇంకా వేడెకూ ద్భ కాబటిట అకూ డ అధిక ీడనం ఉంటుంది. 

మీక తెలుసు కద్య ిలలైు గాలి అధిక ీడనం న్సండి 

అలు ీడనానికి ప్రసర్ధసుతందని అంద్భచేత సమప్దం పై 

న్సనా  చలటైి గాలులు భూమి పైకి ప్రసర్ధసాతయనా  మాట 

అంద్భచేత రగటి పూట కూడా బీచ్ లో చలగైా ఉంటుంది. 

రాప్తి కాగానే భూమి చలబైడుతంది కాని సమప్దంలోని 

నీరు ఇంకా వెచి గానే ఉంటుంది. అప్పు డు సమప్దం పై 

అలు ీడనం ఏరు డుతంది. భూమి పై అధిక ీడనం 

ఏరు డుతంది. అంద్భచేత భూమి పై న్సనా  చలటైి గాలులు 

సమప్దం పైకి ప్రసర్ధసుతంట్యి. అంద్భచేత సాయం 

కాలాలు కూడా బీచ్ లో చలగైా ఉంటుంది.  

సునిత  రోహిత్ మామయో  వచ్చి ందగ గర్ధ న్సండి నీటి గుర్ధంచ్చ అనేక 

విషయాలు చెపాు డు. ఇకనైన నీ attitude న్స మారిు కనాతవా, 

నీటిని పొద్భప్ప చేసాతవా ? 

 

రోహిత్  ఇనాి  విషయాలు తెలుసుకనా  తరువాత ఇంకా పొద్భప్ప 

చేయకండా ఉంట్నా అమాా  నేన్స నీటిని పొద్భప్ప 

చేయడమే కాద్భ. రది మంది నీటిని పొద్భప్ప చేయునటైు 

మామయోా  లాగా అందర్ధని చైతనో  రరుసాత . 
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రమో   అమాా  ఇదంతా వినాా క నాక నీటిపై ఒక కవిత చెపాు లని 

ఉందమాా . 

రమేష్  ఓ తరు కండ చెప్పు  తరు కండా చెప్పు . 

రమో   నీరే జీవాధారమ 

సరు  జగతత జు లించు నీటితో 

నీరున్స కంట తడి ప్టటనీకండి 

నీటిని పొద్భప్ప చేసి రర్ధరక్షంచండి  

రోహిత్  వావాు  వావాు   

               ( అందరు చరు టతైో అభినందిసాతరు) 

 


